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Hidrolik ve pnomatik Silindirler, yanlış spesifikasyonlardan operatör hatasına kadar birçok nedenden dolayı 

arızalanabilir. Bununla birlikte, akışkan gücü endüstrisindeki spesifikasyon hatalarını ve güçlü uzmanlığı 

azaltmaya yardımcı olacak bir dizi mühendislik aracıyla günümüzde ve çağda, silindir arızasının önde gelen 

nedenlerinden biri hala contalardır. Contalar yanlış boyutlandırılmış, yanlış malzeme belirlenmiş veya sadece 

yanlış yerleştirilmiş olsun, sızdırmazlıktaki hata tüm silindir işlemi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Sertleştirme…

Silindirin çalışması, pistonun her iki tarafındaki hassas sıvı yağ  basıncına dayanır. 

Bir conta bozulursa ve sıvının yağın pistonun bir tarafından diğerine veya hep birlikte silindirden sızmasına izin 

verirse, basınçlar değişir ve silindiriniz artık amaçlandığı gibi çalışmayacaktır.

Başarısız silindirlerin  sorunları üç ana kategoriye ayrılır: 

sertleşme, kötü kurulum ve erozyon.

Keçe sertleşmesi tam olarak göründüğü gibi keçe katılaşıp kuruyarak sert ve kırılgan hale gelebilir. Bunun en 

yaygın nedeni, contanın üstesinden gelemeyecek kadar yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktır. Dikkat edin, bu 

sadece silindirin etrafındaki ortam sıcaklığı değildir. Pistonun kendisi hareket ve sürtünme yoluyla önemli 

miktarda ısı oluşturarak contanın aşınmasına neden olabilir. Bu ısı, silindire giren ve çıkan hidrolik sıvının yağın 

sıcaklığı ölçülerek izlenebilir. Sertleşmeyle mücadele etmenin yalıtım ve soğutma dahil olmak üzere birkaç 

yöntemi vardır, ancak en iyi yol, uygulamanızın sıcaklık gereksinimlerine uygun malzemeler kullanmaktır.

Kötü kurulum….

Erozyon…

Silindirin çalışması yüzeyinde basit görünse de, silindirin tüm kullanım ömrü boyunca doğru şekilde çalışmasını 

sağlamak için birkaç parçanın hassas bir şekilde monte edilmesini gerektirir. Contalar bunun ayrılmaz bir 

parçasıdır ve yanlış hizalanırlarsa, hidrolik sıvının contalardan sızmasına izin verebilir. Bu, silindir çalışmasında 

büyük arızalara yol açan ve maliyetli arıza sürelerine neden olan sorunlara neden olabilir.

Erozyon, üç ana kaynaktan meydana gelebilir. Sebeplerden biri, 

silindirin normal ileri-geri hareketinden kaynaklanan genel 

aşınmadır. Bir başka erozyon kaynağı da basınç artışıdır. Bir 

silindirde kullanılan conta uygun basınçta belirtilmezse, basınç 

contanın altında sıkışabilir ve silindir gövdesine doğru itilerek 

aşınmaya neden olabilir

Yakın zamanda, proje silindir mühendislerimiz, bir hidrolik pres 

uygulamasında bir piston contasının patlaması ve silindirin 

kaymasına neden olması sorununu tespit ettiler. 

Keçe kalınlığının baskı boyutları altında yaklaşık 1/32 inç ila yaklaşık 1/16 inç arasında değiştiğini ve contanın 

kapak ucuna bakan tarafında az miktarda ekstrüzyon olduğunu belirlediler silindirin. Bu, contanın altına sıkışan 

ve silindir gövdesine doğru iten ve aşınmaya neden olan silindirin çubuk ucunda daha yüksek basınç olduğunu 

gösterir.

KP piston contasından daha sert bir malzeme olan poliüretandan yapılmış HP'ye geçmeyi tavsiye etti ve alttaki 

aşırı basıncın tahliye edilmesini sağlamak için contanın yanlarına kabartmalar yerleştirildi.

Silindirlerin Başarısız Olmasının İlk Üç Nedeni          ( Sızdırmazlık elamanları )



HP piston contası, mineral bazlı hidrolik yağ ile çalışan çoğu endüstriyel uygulama için mükemmel bir seçimdir 

ve conta sınıfları 1 ve 4'te mevcuttur.

KP dolgulu PTFE piston contası

P bronz dolgulu PTFE conta halkası malzemesi, kapalı döngü servo uygulamalarında doğru 

konumlandırma için düşük çalışma sürtünmesine sahiptir.

Florokarbon enerji veren bir halka ile birleştirildiğinde, KP contası 400 ° F olarak 

derecelendirilmiştir ve florokarbon lipselere kıyasla yüksek sıcaklık uygulamalarında servis 

aralıklarını artıracaktır.

KP contasını diğer enerji verici O-ring bileşikleri ve aşınma halkası malzemeleriyle birleştiren KP 

conta, tüm conta sınıfı ortamlarda mükemmel hizmet sunar.

Son ana erozyon kaynağı, uyumsuz bir sıvı ile kullanımdır. Hidrolik sistemler nispeten sıkıştırılamaz bir sıvı 

kullanır ve uygulama ortamı göz önüne alındığında, farklı tiplerde hidrolik sıvılar gerekebilir. Örneğin, sentetik 

hidrolik sıvının kullanımı son derece yanıcı uygulamalar için kullanılabilir. Bu nedenle, her keçenin her 

uygulamada işe yaramayacağını unutmamalısınız. İşiniz belirli bir hidrolik sıvı yağ  türü gerektiriyorsa, contanın 

o sıvının kimyasal özelliklerine dayanmasını sağlamak için conta malzemesinin sıvı ile uyumluluğunu 

değerlendirin.

HP enerjili çift yönlü piston contası, mükemmel düşük basınçlı sızdırmazlık performansı dahil 

ederek düşük sürtünmeyi ve dudak keçelerinin uzun aşınmasını iyileştirir. Özel olarak formüle 

edilmiş poliüretan, uzun süre aşınmaya ve dudaklarla karşılaştırılabilir sürtünme ile aşınmaya 

dayanıklıdır. Bir O-ring enerji verici, düşük basınçlı uygulamalarda neredeyse sıfır sızıntı sağlar. 

Ayrıca, enerjili dudaklara neden olabilecek basınç yakalama, tek bir enerjili conta ile mümkün 

değildir.
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HP poliüretan piston contası
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